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5. Sistema Vitrines Parr (43 unitats) 

Vitrina composta per un marc de fusta amb varies combinacions possibles. 
Els marcs i la tapa cartela es subjecten amb sistema Lamello clamex T14. 

Les diferents vitrines es poden agrupar en tres tipus, segons les seves 
mides: 

Vitrina Parr Simple 150 (28 unitats)  

- Amidaments 

• Marc: 150 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Tapa cartela: 58.4 x 20 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Travesser: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
21 mm. 

• Canal per LED en la part llarga de la vitrina. (Solament un canal). 
- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 
(Marc i cartela constants a tots els dissenys S150). 

 

Hi ha quatre tipus de Vitrines Parr Simple 150: 

S150 Doble llibre tancat (8 unitats) A 

Vitrina bàsica, sense compartimentar, amb laminat de bedoll a la cara 
inferior i vidre a la cara superior. 

- Amidaments (* material a afegir al marc bàsic del sistema) 

• Fons: 148 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 10 
mm. 

• Tapa de vidre: 128.6 x 58.4 cm de vidre 3 + 3 mm. 
- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

S150 Llibre tancat + llibre de consulta (10 unitats) B 

Vitrina compartimentada, amb laminat de bedoll a la cara inferior i vidre 
a la cara superior només a la meitat on es col·loca el llibre. L’altra 
meitat serà per a un llibre de consulta, sense fons i sense vidre, només 
amb fusta de bedoll a la cara superior. 

- Amidaments (* material a afegir al marc bàsic del sistema) 

• Fons: 85.5 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll de 10 mm B/BB 
WISA. 

• Tapa de vidre: 64.5 x 58.4 cm de vidre 3 + 3 mm. 

• Suport llibres: 64.5 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Travesser: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
21 mm. 
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- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

S150 Llibre + retroprojecció/plasma (7 unitats) C 

Vitrina compartimentada, amb laminat de bedoll a la cara inferior i vidre 
a la cara superior. En una meitat es col·loca el llibre i l’altra meitat 
serà per a una pantalla de plasma, amb fons perforat per ventilar a la 
cara inferior i vidre amb marc fosc de vinil enganxat a la cara superior. 

- Amidaments (* material a afegir al marc bàsic del sistema) 

• Fons: 148 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 10 
mm (amb la meitat dreta perforada). 

• Tapa de vidre: 128.6 x 58.4 cm de vidre 3 + 3 mm. 

• Travesser: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
21 mm. 

• Suport metàl·lic a l’interior de la part dreta per a la pantalla. 
- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

• Vinil opac per crear un marc perimetral a la pantalla: 65 x 58.4 cm. 

 

S150 Només text imprès (3 unitats) X 

Vitrina sense compartimentar, només amb fusta de bedoll a la cara 
superior amb el text del títol imprès en un dels dos casos. 

- Amidaments 

• Marc: 150 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Tapa de fusta: 148 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 
 

Vitrina Parr Doble 224 (8 unitats) D 

Vitrina doble amb laminat de bedoll a la cara inferior i vidre a la cara 
superior. 

- Amidaments 

• Marc: 223.7 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• x2 Tapes cartela: 58.4 x 20 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• x3 Travessers: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA 
de 21 mm. 

• x2 Tapes de vidre 3+3: 58.4 x 90 cm. 

• Fons: 221.8 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
10 mm. 



 5 

• Canal per LED en la part llarga de la vitrina. (Solament un canal). 
- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

Vitrina Parr tauleta 120 (7 unitats) E 

Vitrina simple amb laminat de bedoll a la cara inferior i vidre a la cara 
superior pensada especialment per quan el llibre exposat va acompanyat 
d’una tauleta o ipad amb complement digital. L’interior de la vitrina es 
manté de la mateixa mida i només canvia la fusta que suporta la tauleta. 

- Amidaments 

• Marc: 120 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Tapa cartela: 58.4 x 20 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• X2 Travessers: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA 
de 21 mm. 

• Tapa de vidre 3+3: 58.4 x 64.5 cm. 

• Tapa tauleta: 58.4 x 34.5 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Fons: 58.4 x 64.5 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
10 mm. 

- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

 

Potes Vitrines Parr 

Com que les vitrines Parr estan dissenyades amb l'objectiu de poder 
construïr cossos continus, hi ha dues tipologies diferents de potes: 
Extrem o intermitja (segons si suporten una o dues vitrines). 

Aquestes potes estan conformades per tubs  d’acer inoxidable sense polir 
de secció 22 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret 
disposats en creu. A l'extrem inferior s'hi col·locarà un tap de goma per 
absorvir l'angle i per no fer malbé el terra. A la part superior quedarà 
obert, però és imprescindible deixar ben net el tub perquè no hi hagi 
rebabes que puguin danyar visitants de l'exposició. 

Les vitrines Parr poden tenir dues inclinacions possibles. A una de les 
potes això no l'afecta, ja que el punt de rotació és justament el punt 
d'anclatge de les potes a la vitrina. A l'altre extrem, sí. Per això es 
contempla que el tub que suporta l'extrem del darrere, sigui sempre de 
70cms de llargada, i s'hi pugui posar una extensió amb metxa de 26 o 43 
cms depenent de l'angle de la vitrina. Les potes s'ancoren a les vitrines 
a traves d'unes platines soldades al tub i cargolades posteriorment a la 
fusta (veure plànol 5.7) 

Els tubs s'uneixen entre si mitjançant una platina en forma d'X (4x 
150x10mm. Secció 4mm). 
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Les potes Extrem: conformades per dos tubs segons les característiques 
descrites anteriorment i segons plànol 5.7 

Les potes Intermitja: conformades per tres tubs segons les 
característiques descrites anteriorment i segons plànol 5.7 

Les potes s'ancoren a les vitrines a traves d'unes platines soldades al 
tub i cargolades posteriorment a la fusta. Aquestes platines seran de dos 
tipus  (veure plànol 5.7) 

Totes les potes anirian unides just per sobre de la creu amb un tub de 
22mm i 1,5mm de gruix de paret, per millorar-ne l'arriostrament. Aquest 
tub anirà cargolat a la creu i es podrà desmuntar per emmagatzemar i 
transportar. 

-              Amidaments: 

•       Potes "Extrem": 38 unitats 

•       Potes "Intermèdies": 23 unitats 

•       Tubs travessers: 43 unitats 

  

-              Acabats: 

•       Acabats de l’ inoxidable sense polir. 

•       L'acabat dels tubs en la part superior serà polit per evitar una 
superfície tallant 

•       En la part de contacte de les potes amb el paviment es col·locaran 
tacs de goma per evitar la deterioració del mateix. 

 

 
Potes Vitrines Protest & Propaganda (veure plànol 5.10) 
 
Les vitrines d’aquest apartat són vitrines pre-existents del CCCB (model  
Brangulí) que es reaprofiten: 

 29 x 220 x 58 (4 unitats) 
 29 x 170 x 58 (4 unitats) 

 
En la present convocatòria estan incloses la fabricació, el 
subministrament i la instal·lació de les potes per les vitrines 
corresponents que hem llistat: 
 
Les potes de les vitrines de la part de Protest & Propaganda es conformen 
per 3 estructures de potes per cada 4 vitrines. 
Les estructures es realitzen amb tub d'acer inoxidable quadrat de 30 mm 
secció i 2 mm de paret. Es disposen 3 creus de tub formades per 2 tubs de 
70 cm de llarg. Cada creu anirà unida superior i inferiorment per 4 tubs 
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de 40 cm que atirantan una sobre l'altra i en la seva part central es 
fixaran amb un passador metàl·lic. 
Finalment en la part superior, sobre les 3 creus de tub es col·locaran 3 
platines a manera de passamans de 4 mm d'espessor sobre les quals 
descansaran les vitrines.  
La unions seran cargolades. 
- Amidaments: 

• 6 estructures de potes formades per : 
• 18 tubs d'acer inoxidable de 70x3x3 cm (creus). 
• 24 tubs d'acer inoxidable de 40x3x3cm  
• 18 platines d'acer inoxidable de 45 x3x6cm 

- Acabats: 
• Acer inoxidable sense polir. 

 
 
Zona de lectura (veure plànol 5.8) 
 
A la zona de lectura es col·locarà una taula amb uns tamborets (els 
tamborets No concursen) 
- Amidaments 

• Marc: 250 x 120 x 20 cm de contraxapat laminat WISA-Wire de 21 mm. 

• Taulell: 248 x 118 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
21 mm. 

• Travesser: 115.8 x 19 cm de contraxapat laminat WISA-Wire de 21 mm. 

• Potes: x6 tubs d'acer inoxidable de 20mm de diàmetre i 1 m de llarg 
amb platina de subjecció soldada. 

- Acabats 
• Acabats de la fusta del taulell en vernís incolor mate a l'aigua. 

• Acabats de l'inoxidable sense polir. 
 
 
 
 
Sistema de prestatges [2 unitats] (veure plànol 5.9) 

El sistema de prestatges genera espais d'emmagatzematge per als llibres 
de consulta de la zona “contemporary books”. El sistema es basa en una 
unitat que és el prestatge de fusta, de 3m de llargada i 30cms d'amplada. 
Cada prestatgeria tipus es composa de 3 prestatges penjats del forjat amb 
cable d'acer de 4mm de diàmetre. 

- Amidaments 
 

• 3 Prestatges de 300 x 30 x 2,4 cm de fusta de contraxapat de bedoll 
[CONTRAXAPAT CARROCER WISA WIRE SIN TEXTO WBP 1525 2500 24] amb 8 
forats de 4mm de diàmetre com s'indica als plànols. 

• 32 ml de cable d'acer inoxidable (en 8 trams) 

• Ferratges per fixar els prestatges (als extrems superior i inferior) 
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• Fixació al terra mitjançant una platina cargolada  de 2mm al terra. 
El cable es passarà entre dos tubs de secció quadrada de 10mm baix 
d'aquesta platina . (veure detall plànol 5.9) 
 

- Acabats 
 

• Acabat de fàbrica: film fenòlic encolat color marró amb textura 
hexagonal. 
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7. Sistema Vitrines Japanese (9 unitats) (Veure plànol 7.1) 

Expositor composat per una sèrie de llistons de fusta horitzontals que 
conformen un pla de 300 x 56 cm subjectat en paret per un perfil en L 
cargolat a paret i unes potes metàl·liques. Llistons vernissats a 
l'aigua. 

Cada expositor es conforma amb 10 llistons de fusta d’avet de 45 x 28 x 
3000 mm, separats 28 mm entre ells i lligats inferiorment per 3 llistons 
transversals. Les potes es col·loquen totes al costat sense paret, a cada 
llistó transversal s’hi uneixen dues potes (una a cada cara del llistó).  

Quan s’exposa un llibre que no és de consulta, es tanca en una urna de ( 
50x60x25 cm (aquestes dimensions s'acabaran de definir segons la mida del 
llibre a exposar) de metacrilat de 6 mm tallat i enganxat a bisell de 45º 
col·locada damunt del pla i fixada als llistons, amb una base de 
metacrilat de 4 mm cargolada a la fusta.:~18 unitats * 

- Amidaments: 

• Llistó longitudinal de fusta d’avet de 45 x 28 x 3000 mm. vernissats 
a l'aigua. 

• Llistó transversal de fusta d’avet de 45 x 28 x 578 mm. vernissats a 
l'aigua. 

• Perfil L d’acer inoxidable sense polir de 45 mm d’ala i 4 mm 
d’espessor. 

• Potes (6 unitats): Tub d’acer inoxidable sense polir de 10 mm de 
diàmetre i 748 mm de longitud. 

• Platina d’acer inoxidable sense polir que uneix cada parella de 
potes a terra (3 unitats): 116 x 30 x 3 mm.  

- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

• Acabats de les potes d’acer inoxidable sense polir. 
 

Biombo rètol Japanese Photobooks (2 unitats) (Veure plànol 8.2) 

Panell expositor composat per una sèrie de llistons de fusta horitzontals 
que conformen un pla inclinat de 340 x 230 m (en total 680 x 230 m de 
superfície). Funciona com un sol panell però consta de dues parts 
simètricament iguals. Els llistons horitzontals estan separats entre ells 
28 mm i fixats a l’estructura vertical. En el pla perpendicular, s’aixeca 
una estructura triangular que li dóna l’angle que es repeteix 3 vegades 
per mòdol (6 en total). Es conforma amb 3 llistons de fusta de la mateixa 
secció units amb xapa metàl·lica als extrems. 
 
- Amidaments: 

• Llistó longitudinal de fusta d’avet de 45 x 28 x 3400 mm. (42 
unitats per mòdol). 

• Llistó transversal de fusta d’avet de 45 x 28 x 2400 mm. (6 unitats 
per mòdol). 
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• Llistó transversal de fusta d’avet de 45 x 28 x 1300 mm. (3 unitats 
per mòdol). 

• Llistó longitudinal d’arriostrament de fusta d’avet de 45 x 28 x 
1430 mm. (2 unitats per mòdol). 

• Metres lineals totals de llistó: 328 ml. 
- Acabats 

• Acabats de la fusta natural sense vernís. 

 

 

Els plànols del projecte contenen elements dibuixats que NO concursen: 

 

A) Vitrines preexistents del CCCB que es reutilitzen en aquesta 
exposició:  

Protest and propaganda books. 
Model Brangulí: 

29 x 220 x 58 (4 unitats) 
29 x 170 x 58 (4 unitats) 

 
History of Japan Photography trough printing. 
Model Blanes: 
 105 x 75 x 92   (4 unitats) 
 85 x 46 x 75     (2 unitats) 
 100 x 46 x 86  (5 unitats) 
 90 x 86 x 92  (1 unitat) 
 
Erik kessels books. 
Model Espriu: 
 30 x 215 x 58   (4 unitats) 
 30 x 188 x 58   (2 unitats) 
 

B) Els llums  
a) Lluminàries Japanese (11 unitats) 
b) Lluminàries Contemporary (13 unitats) 

 
C) Tamborets ikea frosta 

 
D) Matalassos tipus Ikea PLUFSIG 

 
E) Pufs (zona Contemporary Books) 
 
F) Paret corba de l’Estació Beta 
 
G) Paret Klein 
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6. Vitrines FC 

Vitrina GC (Veure plànol 6.1) 

Vitrina vertical formada per doble marc de DM de 900 x 150 x 30 cm. 
L'estructura posterior de llistons d'avet disposats en vertical cada 1.50 
m, aguanten el marc de la vitrina. Sobre aquesta estructura vertical es 
col·locarà un tauler de laminatge de bedoll. Per la part exterior 
frontal, on sigui necessari, es protegiran certes zones amb vidre 3 + 3. 
La il·luminació de la vitrina es farà per tot el perímetre del frontal 
del marc mitjançant una tira de LED ocult de 10W/m color 3000K, 6 
transformadors estancs de 150 W. 

- Amidaments 

• Estructura i marc de vitrina de : Tauler de fibres de fusta DM (MDF 
ESTÀNDAR 2440 1220, 18 mm d’espessor): 

- 4 taulers de 900 x 64,5 x 1.8 cm 
- 2 taulers de 30 x 142.8 x 1.8 cm 
- 2 taulers de 21 x 142.8 x 1.8 cm 

• 7 llistons de fusta d'avet de 45 x 28 x 142.8 cm 

• Fons de vitrina : 4 u. de 224.1 x 142.8 de tauler de fibres de fusta 
DM (MDF ESTÀNDAR 2440 1220, 18 mm d’espessor) 

• Il·luminació interior: 21 ml de: Lluria Mon 9,6-30-24 Tira led 
flexible IP20 3000ºK 9,6 W/m 24V IRC>80 / Transformadors FAE- 150W-
24V / I perfil d'alumini a 45º Lluria STR6 DM   amb difusor mate o 
opal. 

• 5 u. de vidre 3 + 3 de 50 x 142.8 cm  

• Potes: 5 marcs de perfil quadrat de 4 cm d'acer inoxidable sense 
polir de 2 mm: 27.7 x 60 cm cada 200 cm units per 2 perfils de les 
mateixes característiques de 200 cm de llarg (8unitats) 
 

Vitrina MAB (Veure plànol 6.2) 

Vitrina vertical formada per doble marc de DM de 900 x 150 x 65 cm. 
L'estructura posterior de llistons d'avet disposats en vertical cada 1.50 
m aguanten el marc de la vitrina. Sobre aquesta estructura vertical es 
col·locarà un tauler de laminatge de bedoll. Per la part exterior 
frontal, on sigui necessari, es protegiran certes zones amb vidre 3 + 3. 
La il·luminació de la vitrina es farà per tot el perímetre del frontal 
del marc mitjançant una tira de LED ocult. 10W/m color 3000K, 6 
transformadors estancs de 150 W. 

- Amidaments: 

• Estructura i marc de vitrina de : Tauler de fibres de fusta DM (MDF 
ESTÀNDAR 2440 1220, 18 mm d’espessor): 

- 4 taulers de 900 x 64,5 x 1.8 cm 
- 2 taulers de 64.5 x 142.8 x 1.8 cm 
- 2 taulers de 50 x 142.8 x 1.8 cm 

• 7 llistons de fusta d'avet de 45 x 28 x 142.8 cm 

• Fons de vitrina : 4 u. de 224.1 x 142.8 de tauler de fibres de fusta 
DM (MDF ESTÀNDAR 2440 1220, 18 mm d’espessor) 
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• Il·luminació interior: 21 ml de: Lluria Mon 9,6-30-24 Tira led 
flexible IP20 3000ºK 9,6 W/m 24V IRC>80 / Transformadors FAE- 150W-
24V / I perfil d'alumini a 45º Lluria STR6 DM   amb difusor mate o 
opal. 

• 5 u. de vidre 3 + 3 de 50 x 142.8 cm  

• Potes: 5 marcs de perfil quadrat de 4 cm d'acer inoxidable sense 
polir de 2 mm: 60 x 60 cm cada 200 cm units per 2 perfils de les 
mateixes característiques de 200 cm de llarg (8unitats) 

- Acabats: 

• DM pintat de blanc 

 

 

Vitrina HCB (Veure plànol 6.3) 

Vitrina inclinada a 30º de 9 m de llarg i compartimentada cada 3 m. 
Composta de DM a la cara inferior i vidre a la cara superior quan hi ha 
llibres exposats o directament amb el DM a la cara superior (sense tapa 
inferior) quan hi ha llibres de consulta o tauletes digitals. 

- Amidaments 

• Marc de vitrina de: Tauler de fibres de fusta DM (MDF ESTÀNDAR 2440 
1220, 18 mm d’espessor): 

- 6 taulers de 302 x 20 x 1.8 cm 
- 6 taulers de 86 x 18 x 1.8 cm 

• Fons (o tapa) de vitrina : 3 taulers de 300 x 88.40 de tauler de 
fibres de fusta DM (MDF ESTÀNDAR 2440 1220, 25 mm d’espessor) 

• Vidre conservació: 2 unitats de vidre 3 + 3 de 88.40 x 300 cm 

• Il·luminació interior: 3 tires de llum LED de 3ml (9 ml en total). 
10W/m color 3000K, 6 transformadors estancs de 150 W. 

• Il·luminació interior: 21 ml de: Lluria Mon 9,6-30-24 Tira led 
flexible IP20 3000ºK 9,6 W/m 24V IRC>80 / Transformadors FAE- 150W-
24V / I perfil d'alumini a 45º Lluria STR6 DM   amb difusor mate o 
opal. 

•  

• Potes: 4 marcs de perfil quadrat de 4 cm d'acer inoxidable sense 
polir de 2 mm. Forma trapezoïdal de dimensions: 128 x 92 x 99 x 23 
cm (tal i com s’indica al plànol) cada 300 cm (interior) o cada 250 
(extrems). Cargolats a la paret. 
 

Taula de Consulta (Veure plànol 6.4) (1 unitat) 

Taula de consulta composta per tauler de DM pintat de blanc i potes 
d’acer inoxidable. 

- Amidaments 

• Tauler de fibres de fusta DM (MDF ESTÀNDAR 2440 1220, 18 mm 
d’espessor) de 150 x 60 cm 
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• Potes: 
- 2 marcs de perfil quadrat de 4 cm d'acer inoxidable sense polir de 2 
mm: 70 x 40 cm 
- Separador entre potes: 2 tubs quadrats de 4 cm d'acer inoxidable 
sense polir de 2 mm, soldats un a l’extrem superior i l’altre a 
l’infeior. Longitud de 107 cm. 

- Acabats: 

• Tauler pintat de blanc 

• Potes sense polir 

 

5. Vitrines Parr (8 unitats) 

Vitrina composta per un marc de fusta amb varies combinacions possibles. 
Els marcs i la tapa cartela es subjecten amb sistema Lamello clamex T14. 

Les diferents vitrines es poden agrupar en tres grups, segons les seves 
mides: 

Vitrina Parr Simple 150 (7 unitats)  

- Amidaments 

• Marc: 150 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Tapa cartela: 58.4 x 20 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Travesser: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
21 mm. 

• Il·luminació interior: tira de llum LED de 125 cm (62 cm per a les 
compartimentades). 10W/m color 3000K, 6 transformadors estancs de 
150 W. 

- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 
(Marc, cartela i sistema d'il·luminació constants a tots els dissenys 
S150). 
 

Hi ha dos tipus de Vitrines Parr Simple 150: 

S150 Doble llibre tancat (1 unitat) A 

Vitrina bàsica, sense compartimentar, amb laminat de bedoll a la cara 
inferior i vidre a la cara superior. 

- Amidaments (* material a afegir al marc bàsic del sistema) 

• Fons: 148 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 10 
mm. 

• Tapa de vidre: 128.6 x 58.4 cm de vidre 3 + 3 mm. 
- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 
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S150 Llibre tancat + llibre de consulta (5 unitats) B 

Vitrina compartimentada, amb laminat de bedoll a la cara inferior i vidre 
a la cara superior només a la meitat on es col·loca el llibre. L’altra 
meitat serà per a un llibre de consulta, sense fons i sense vidre, només 
amb fusta de bedoll a la cara superior. 

- Amidaments (* material a afegir al marc bàsic del sistema) 

• Fons: 85.5 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll de 10 mm B/BB 
WISA. 

• Tapa de vidre: 64.5 x 58.4 cm de vidre 3 + 3 mm. 

• Suport llibres: 64.5 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Travesser: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
21 mm. 

- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 
 

S150 Només text imprès (1 unitat) X 

Vitrina sense compartimentar, només amb fusta de bedoll a la cara 
superior amb el text del títol imprès en un dels dos casos. 

- Amidaments 

• Marc: 150 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• Tapa de fusta: 148 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 

 

Vitrina Parr Doble 224 (1 unitat) D 

Vitrina doble amb laminat de bedoll a la cara inferior i vidre a la cara 
superior. 

- Amidaments 

• Marc: 223.7 x 60 x 20-22.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• x2 Tapes cartela: 58.4 x 20 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB 
WISA de 21 mm. 

• x3 Travessers: 56 x 18 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA 
de 21 mm. 

• x2 Tapes de vidre 3+3: 58.4 x 90 cm. 

• Fons: 221.8 x 58.4 cm de contraxapat laminat de bedoll B/BB WISA de 
10 mm. 

• Il·luminació interior: x2 tires de llum LED de 90 cm. 10W/m color 
3000K, 6 transformadors estancs de 150 W. 
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- Acabats 

• Acabats de la fusta en vernís incolor mate a l'aigua. 
 

- Potes Vitrines Parr 
- Com que les vitrines Parr estan dissenyades amb l'objectiu de poder 

construïr cossos continus, hi ha dues tipologies diferents de potes: 
Extrem o intermitja (segons si suporten una o dues vitrines). 

- Aquestes potes estan conformades per tubs  d’acer inoxidable sense 
polir de secció 22 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret 
disposats en creu. A l'extrem inferior s'hi col·locarà un tap de goma 
per absorvir l'angle i per no fer malbé el terra. A la part superior 
quedarà obert, però és imprescindible deixar ben net el tub perquè no 
hi hagi rebabes que puguin danyar visitants de l'exposició. 

- Les vitrines Parr poden tenir dues inclinacions possibles. A una de 
les potes això no l'afecta, ja que el punt de rotació és justament el 
punt d'anclatge de les potes a la vitrina. A l'altre extrem, sí. Per 
això es contempla que el tub que suporta l'extrem del darrere, sigui 
sempre de 70cms de llargada, i s'hi pugui posar una extensió amb metxa 
de 26 o 43 cms depenent de l'angle de la vitrina. Les potes s'ancoren 
a les vitrines a traves d'unes platines soldades al tub i cargolades 
posteriorment a la fusta (veure plànol 5.7) 

- Els tubs s'uneixen entre si mitjançant una pletina en forma d'X (4x 
150x10mm. Secció 4mm). 

- Les potes Extrem: conformades per dos tubs segons les característiques 
descrites anteriorment i segons plànol 5.7 

- Les potes Intermitja: conformades per tres tubs segons les 
característiques descrites anteriorment i segons plànol 5.7 

- Les potes s'ancoren a les vitrines a traves d'unes platines soldades 
al tub i cargolades posteriorment a la fusta. Aquestes platines seran 
de dos tipus  (veure plànol 5.7) 

- Totes les potes anirian unides just per sobre de la creu amb un tub de 
22mm i 1,5mm de gruix de paret, per millorar-ne l'arriostrament. 
Aquest tub anirà cargolat a la creu i es podrà desmuntar per 
emmagatzemar i transportar. 

- Amidaments: 
• Potes "Extrem": 18 unitats 
• Potes "Intermèdies": 6 unitats 
• Tubs travessers: 9 unitats 

 
- Acabats: 

• Acabats de l’ inoxidable sense polir. 
• L'acabat dels tubs en la part superior serà polit per evitar una 

superfície tallant 
• En la part de contacte de les potes amb el paviment es col·locaran 

tacs de goma per evitar la deterioració del mateix. 
Taps de  goma: 48 unitats 
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